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PPOOSSEEBBNNOOSSTTII  AArrss  LLiinngguuaaee  
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DDrruugg@@ččnnoosstt  AArrss  LLiinngguuaaee,,  jjeezziikkoovvnnoo--kkuullttuurrnneeggaa  cceennttrraa::  
 

- osebni pristop, 
- prijazno strokovno osebje v tajništvu,  
- individualno jezikovno svetovanje, 
- brezplačno ovrednotenje predznanja, 
- vašim željam in ciljem prisluhnemo, 
- skupaj rešujemo jezikovne težave, 
- možnost izbira mentorja, ki vas spremlja  
      skozi jezikovno izobraževanje, 
- nenehno ovrednotenje pridobljenega znanja, 
- jamstvo za uspeh (jamčimo vam uspešen zaključek 

vpisanega tečaja tekočega semestra, sicer vam ob 90% 
prisotnosti na njem in lastnem prizadevanju, omogočimo 
brezplačno udeležbo enakega tečaja v naslednjem semestru). 

 

NNAAČČIINN  DDEELLAA::  
  

- prijeten učni pristop po Ars Linguae metodi za otroke in za odrasle, 
- brezplačni ogled ure po predhodnem dogovoru, 
- učinkovite metode poučevanja, katerih rezultat je uporabno znanje, 
- prijazen, dinamičen, motiviran team predavateljev, ki se nenehno 

izobražuje in usposablja na strokovnih seminarjih v Sloveniji in tujini, 
- tečaje vodijo tudi izpraševalci in ocenjevalci na mednarodnih izpitih in 

izpitu slovenščine kot drugi/tuji jezik, 
- majhne skupine,  
- predavatelj se posveti posamezniku, 
- vpis v tečaje skozi vse koledarsko leto, 
- tečaj tujega jezika lahko nadaljujete na ugledni jezikovni šoli v tujini. 
 

PPRRIIJJEETTEENN  AAMMBBIIEENNTT::  
  

- svetli, sodobni učni 
prostori, 

- soba za branje, 
- lastna knjižnica, 
- brezplačna spletna točka, 
- družabni kotiček, 
- Galerija Ars Linguae. 
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SSKKUUPPAAJJ  UUSSTTVVAARRJJAAMMOO  PPRRIIJJEETTNNOO    

ddrruugg@@ččnnoo  IIZZKKUUŠŠNNJJOO  UUČČEENNJJAA  TTUUJJIIHH  JJEEZZIIKKOOVV!!  

LLIICCEENNČČNNAA  UUSSTTAANNOOVVAA::  
  

- Ars Linguae, jezikovno-kulturni center je pooblaščeni izpitni center za 
pripravo in opravljanje mednarodnih izpitov: 

• iz italijanskega jezika: CILS od A1 do C2, 
• iz srbskega jezika: od A1 do C2, 

- Ars Linguae, jezikovno-kulturni center sodeluje v pripravi na izpite iz hrvaškega 
jezika s Croaticum iz Zagreba, 

- Ars Linguae, jezikovno-kulturni center pripravlja na vse mednarodne izpite 
British Councila, Goethe Instituta, Università per Stranieri di Siena, Instituto 
Cervantesa, Francoskega inštituta Charles Nodiera, 

- Ars Linguae, jezikovno-kulturni center pripravlja na izpite iz slovenščine na 
vseh treh ravneh Centra za Slovenščino kot drugi/tuji jezik, 

- pod strokovnim vodstvom vam Ars Linguae, jezikovno-kulturni center omogoča 
opravljanje prakse ali izpopolnjevanja v vaši stroki v tujini, 

- v sodelovanju z uveljavljeno ustanovo v tujini vam Ars Linguae, jezikovno-kulturni 
center organizira izobraževanje na področju designa, mode in notranje 
opreme, 

- v Ars Linguae, jezikovno-kulturnem centru si lahko izberete osebnega mentorja, 
ki vas spremlja skozi jezikovno izobraževanje. 

DDOODDAANNAA  VVRREEDDNNOOSSTT::  
  

- večeri druženja, kulture in umetnosti, 
- večeri z domačimi in tujimi gosti,  
- ekskurzije po Sloveniji in tujini, 
- projekcije domačih in tujih filmov, 
- organizirani obiski gledališč, muzejev, razstav, prireditev, 
- brezplačen svetovalni razgovor pred vpisom na tečaj,  
- JAMSTVO za USPEH (Ars Linguae, jezikovno-kulturni center jamči za 

vaš uspešen zaključek vpisanega tečaja tekočega semestra, sicer vam ob 
90% prisotnosti na njem in lastnem prizadevanju, omogočimo brezplačno 
udeležbo enakega tečaja v naslednjem semestru), 

- Kartica kluba Ars Linguae, s katero ste deležni ugodnosti in 
popustov. Več: http://www.ars-linguae.com/pdf/klubska_kartica.pdf, 

- Galerija Ars Linguae. 

 


